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Innledning 

2019 viste oss at det grønne skiftet innen reisevaner ikke bare var et vindpust 

fra oppstarten av ny bomring på Nord-Jæren i oktober 2018, men noe som har 

kommet for å bli. 

I våre tre største ruteområder, Nord-Jæren, Jæren/Dalane og Nord-Rogaland, økte 

antallet ombordstigninger fra 23,5 til 26,2 millioner, en vekst på 11,6 prosent. Det 

som kanskje er mest gledelig, er at veksten er jevn fra måned til måned, noe som 

tyder på at dette er en utvikling som vil fortsette, heller enn et kortvarig blaff. 

Gjennom 2019 gjorde vi grundig forarbeid med den nye bysykkelen, som i 2020 

blir integrert i kollektivbilletten. Lange måneder med testing av både gir, bremser 

og baksystemet for kommunikasjon mellom sykkelen og Kolumbus har ledet fram 

til tidenes mest avanserte elektriske bysykkel. En sterkere sykkel tilgjengelig for 

majoriteten av Rogalands befolkning, og nok et bevis på at Kolumbus tar rollen som 

mobilitetsaktør på alvor. 

Miljø og målet om å være utslippsfrie innen 2024 har også vært en ledestjerne 

i året som har gått, og i slutten av april satte vi verdens første hybride hurtigbåt 

i trafikk mellom Haugesund og Røvær. Ved bruk av elektrisk framdrift nært land 

kuttes utslippet av Co2 og NOx betraktelig. 

Mot slutten av året fikk vi vist fram våre ferdigheter i faget vi har lengst erfaring i, 

nemlig ruteplanlegging og kundeinformasjon i forbindelse med åpningen av Ryfast-

tunnelen. Lille nyttårsaften åpnet tunnelen, og Tau-ferjen ble lagt ned. 

Tusen takk til ansatte, eiere, operatører og andre samarbeidspartnere for solid 

innsats i 2019.
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Kolumbus på 1–2–3 

Antall daglige reiser 111 383

Antall daglige avganger 4 874

Tilskudd per reise med buss/båt 18/196 kr

Antall bussruter 128

Antall skoleruter 164

Antall båtruter 22

Ansatte 73

Buss
26,2 millioner

Båt
0,7 millioner



Kolumbus i  
et fugleperspektiv



Stortinget

Vedtar lover
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Rogaland fylkeskommune

Eier Kolumbus AS
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Ansvar for mobilitet i Rogaland

Strategi og utvikling
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Plan og produksjon

Autonom mobilitet

Marked og kundesenter

Statens vegvesen

Ansvar for holdeplasser langs riks-
og fylkesveier

Kommuner

Ansvar for holdeplasser langs
kommunale veier

Bymiljøpakken

Jernbanedirektoratet

Ansarlig for transport og kommunikasjon

Bussoperatører

Norgesbuss (Nord-Jæren), Vy (Sandnes og sørover), 
Boreal (Strand), Tide (Ryfylke nord og Nord-Rogaland),

Rørheims Bilruter (Halsnøy, Fogn, Ombo og Kvitsøy),
L. Rødne og Sønner (Sjernarøy), Finnøy Buss (Finnøy)
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Mål og strategier for kollektivtrafikken 

For at Rogaland skal ha en bærekraftig utvikling av transportsektoren i årene 

fremover, er det et mål både nasjonalt og regionalt at all økning i persontransport 

skal tas ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Nord-Jæren er fortsatt et av 

storbyområdene i Norge med størst andel som reiser med bil.   

FNs bærekraftsmål

Innen 2020 skal alle ha tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige 

transportsystemer, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler.

Hvordan?

→ →

Hvorfor? Effekt



Kolumbus skal, sammen med Rogaland fylkeskommune, bidra til nullvekst i 

personbiltrafikken. Selv om befolkningen øker, skal antall biler som passerer 

vegvesenets registreringspunkter holde seg stabilt i årene framover. 

Antall bilpasseringer ved utvalgte trafikkregistreringspunkt ↓

Registreringspunkt 2017 2018 2019 Endring 18–19

E39 Auglend 63 157 61 681 60 147 -2,5 %

Rv509 Sundekrossen 13 466 13 332 13 372 0,3 %

Fv427 Storhaugtunnelen 12 565 11 987 11 547 -3,7 %

Fv44 Hillevågstunnelen 14 562 13 856 13 202 -4,7 %

Rv13 Austråttunnelen 13 229 15 440 16 777 8,7 %

Fv 510 Rege 7 091 7 222 7 568 4,8 %

E 39 Bråstein 18 655 18 843 18 982 0,7 %

Reisemiddelfordeling fra Kolumbus’ befolkningsundersøkelse ↓

Fra kollektivtrafikk til mobilitet 

Den viktigste oppgaven for Kolumbus er å gjøre kollektivtilbudet så attraktivt at flere 

velger å benytte seg av det. For å oppnå dette ønsker vi å ta totalansvar for hele reisen. 

Samordning mellom ulike transportmidler er en forutsetning for å nå det overordnede 

målet. Buss, båt, tog, sykkel og gåing er alle elementer som må fungere godt sammen 

for å få folk fra dør til dør. I 2017 besluttet Rogaland fylkeskommune å gi Kolumbus 

en utvidet rolle ved nå også å skulle ivareta mobilitet. I 2019 har vi, med fokus på 

innovasjon og samarbeid, vist at vi er godt på vei med å bidra til et bedre Rogaland.    
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Rammene 

Kolumbus ble et AS i 2015 og er heleid av Rogaland fylkeskommune (RFK). 

Forholdet til eieren vår er regulert av en rammeavtale og en leveranseavtale.   

Rammeavtalen gjelder fram til den blir erstattet av en ny. Den regulerer hvem som 

har ansvar (roller og forpliktelser) for hva (RFK eller Kolumbus) når det gjelder 

kollektivtrafikk og mobilitet i fylket. Enkelt sagt, har RFK det overordnede ansvaret 

knyttet til mål og strategier, herunder takstmyndighet, mens Kolumbus har 

ansvaret for den kunderettede delen. D.v.s. detaljert ruteplanlegging, kjøp av 

transporttjenester, markedsføring, skoleskyss (eneste forvaltningsoppgave som er 

delegert Kolumbus), dialog med kommuner o.s.v.  

Leveranseavtalen inngås årlig og regulerer i tillegg til det årlige rammetilskuddet, 

mer konkret hva RFK forventer fra Kolumbus.  Kort oppsummert blir de tjenestene 

RFK «kjøper» fra Kolumbus regulert i denne avtalen.  

Måloppnåelse 

I 2019 har Kolumbus hatt god måloppnåelse. Veksten i antall reisende fra 2018 

har fortsatt i 2019. God informasjon og oppgradering av apper og nettbutikk gjør 

at andelen henvendelser går ned til tross for mange flere reisende. Den totale 

kundetilfredsheten stiger med seks prosentpoeng og graden av selvbetjening 

av billettsalg med tre prosentpoeng fra 2018 til 2019. I tillegg har vi styrket 

samarbeidet med jernbanen, tatt eierskap til Bysykkelen og bygget opp under 

holdningsendring i befolkningen med markedskampanjen «Rogaland i bevegelse».  

Måloppnåelse ↓

Mål Resultat

Øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med 5 % ● 13,3 %

Øke antall reisende med buss i Nord-Rogaland med 2 % ● 0,3 %

Holde antall reisende i Jæren og Dalane stabilt på buss ● 14,9 %

Holde antall reisende med båt stabilt ● 4,1 %

Alt i alt kundetilfredshet for buss og båt skal være over 90 % ● 84 %

Selvbetjening av billettsalg skal være over 95 % ● 82 %

All buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi innen 2024 ● I rute

Alle produkter og tjenester Kolumbus tilbyr skal være universelt utformet ● I rute



Forandringstrappen  

I mobilitetsselskapet Kolumbus er innsikt viktig. Vi har utviklet en 

segmenteringsmodell som viser utviklingen i folks holdninger over tid. Modellen 

kartlegger en del målgrupper som vi vil jobbe med framover, og gir oss en indikasjon 

på folks motivasjon til å endre reisevaner. Målet vårt er å gjøre mobilitetstilbudet i 

regionen vår så attraktivt at vi klarer å bevege folk oppover i forandringstrappen, 

fra å kjøre egen bil på de fleste av sine reiser, til å bruke andre transportmidler så 

ofte som mulig. Under ser du resultater fra målingen gjort for 2019 og utviklingen 

fra 2018: 

2018 45 %

2019 38 %

2018 23 %

2019 22 %

2018 14 %

2019 16 %

2018 18 %

2019 23 %

Bruker bil for de fleste av sine reiser, og er fornøyd med 

det / ser ingen grunn til å endre på det.

Har eller planlegger å erstatte bilen 

på enkelte reiser.

Bruker bil for de fleste av sine reiser, på tross 

av ønske om å redusere bilbruk.

Bruker andre transportmidler så ofte 

det går og/eller skal kvitte seg med 

behovet for å eie bil.







Tilbudsutvikling

Kolumbus har tatt et sterkere ansvar for strategisk ruteplanlegging. Vi har gjennom 

året tatt initiativ til tettere samarbeid med kommunene, bl.a. gjennom å opprette 

dialogmøter både om mobilitet, byutvikling og involvering i planarbeid. Den gode 

dialogen vil vi fortsette å utvikle fremover. 

Kolumbus har vært involvert i planarbeid og byggefase av fire nye terminaler i 

Rogaland. Vi har vært aktivt inne i planarbeidet til Stavanger kommune angående 

kommunedelplan for Stavanger sentrum m.h.t. kapasitet og traséer i Stavanger 

sentrum.  Et meget godt samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (RFK), 

Sandnes kommune og Kolumbus resulterte i at en flott ny terminal på Ruten ble 

planlagt og bygget i rekordfart. Med involvering og dialog har vi også bidratt til gode 

løsninger på Solbakk og Aksdal. 

Buss 

Kolumbus har siden ruteomleggingen sommeren 2016 levert et rutetilbud vi og 

regionen kan være stolte av. Rute 2, 3 og 42 har i snart fire år kjørt slik fylkestinget 

har bestemt at bussveien skal gå: hele veien fra Sandnes, Sola og Forus til Kvernevik, 

Viste og Jåsund. Altså dekker vi de viktigste aksene på Nord-Jæren med ruter som 

går minst fire ganger i timen i de tidsrommene folk flest reiser. 

Vi har også hatt fire ruter som kjører døgnet rundt hele uka. Både rute 1 mellom 

Stavanger og Hundvåg, rute 2 mellom Sandnes og Risavika, rute 5 mellom 

Stavanger og Randaberg og rute X60 mellom Hundvåg og Forus går kontinuerlig 

gjennom hele natten og dagen. 

Jærbanen 

15. desember 2019 kjørte Go-Ahead Nordic sin aller første togtur som operatør 

på Jærbanen, og Kolumbus-logoen prydet fra den dagen sidene av togvognene på 

lokaltogene. Allerede i 2017 inngikk Kolumbus og Jernbanedirektoratet en avtale 

som la grunnlaget for samarbeidet med Go-Ahead. 



Én og samme billett for buss, båt og tog, samt korrespondanse på stadig flere 

avganger, bidrar til en mer sømløs reise på tvers av transportmidler i Rogaland. 

HentMeg 

HentMeg, som startet opp i Sauda i juli 2018, fortsatte som prøveordning gjennom 

2019. I desember økte vi trafikksikkerheten og effektiviteten ved å innføre utvalgte 

stoppesteder i sentrum.  Totalt var det 9 457 reiser med HentMeg i 2019.

Bysykkelen 

Innen sommeren 2020 skal 750 nye bysykler stå klare i tolv kommuner, fra 

Eigersund i sør til Haugesund i nord. I løpet av 2019 har syklene blitt utviklet i 

tett samarbeid med Kildemoes, som produserer selve sykkelen, og Icsys fra Klepp 

og Masterloop fra Ullandhaug som lager baksystemet for kommunikasjon mellom 

sykkelen og Kolumbus. 

Til nå har den gamle bysykkelen vært verdifull, men det har vært for få sykler, og 

løsninger har ikke fungert optimalt. I slutten av 2019 var det i underkant av hundre 

sykler igjen i drift kun på Nord-Jæren, og bruken av sykkelen ble hemmet av ganske 

komplisert opprettelse av bruker på en nettside og innlogging på en skjerm på 

sykkelen. Det fysiske vedlikeholdet var også krevende.

Den nye sykkelen er sterkere i bakkene, tilgjengelig for flere gjennom integrering 

i billettappen, og vi tilbyr flere sykler flere steder. Vi er svært fornøyde med at 

samarbeidet vi har opprettet med kommunene vil sørge for at rundt 90 prosent av 

befolkningen i Rogaland vil ha tilgang til bysykkelen i sitt nærmiljø i løpet av 2020. 

Smartere transport 

Vi har utviklet en ny tilbringertjeneste som kan betjene bolig- og næringsområder 

der det i dag ikke går rutebuss, enten fordi passasjergrunnlaget er for lavt eller fordi 

veien ikke er egnet for ordinære rutebusser. Ved å sette inn selvkjørende elektriske 

minibusser øker vi tilgjengeligheten til nærliggende kollektivtilbud. 



En forutsetning for å lykkes med pilotprosjektet «Smartere transport» er at den 

selvkjørende minibussen oppleves som både nyttig og trygg. Da må vi velge en 

rutetrasé som er tilpasset bussens selvkjørende «evne» (funksjonalitet), i et bynært 

område som har et tilpasset transportbehov og samtidig nærhet til høyfrekvente 

kollektivruter. I løpet av året har vi satt oss godt inn i utviklingen av selvkjørende 

busser, og vi forbereder nå rutekjøring i området ved Badedammen i Stavanger Øst.  

Bildeling 

I oktober 2019 satte Kolumbus i gang et pilotprosjekt med bildeling på 

Innovasjonspark Stavanger. I prosjektet, som varer i 18 måneder, får drøyt tusen 

ansatte ved 160 bedrifter på Ullandhaug tilgang til å leie ti elbiler av typen 

Volkswagen e-Golf til både jobb- og privatturer. Resultatene skal brukes til å vurdere 

om bildeling er noe Kolumbus skal satse videre på. 

Markedsføring  

Kolumbus og andre aktører innen miljøvennlig transport nyter godt av økt 

oppmerksomhet rundt miljø i den offentlige debatten. «Thunberg-effekten» virker, 

og særlig på de yngre generasjonene. Resultatene fra forandringstrappen viser at 

Rogalands holdninger til valg av transportmåte er i endring, og Kolumbus har i 2019 

rettet sin markedsføring inn mot å forsterke denne pågående holdningsendringen. 

Gjennom kampanjen «Rogaland i bevegelse», har vi bedt lokalpatriotiske fyrtårn  

fortelle hvorfor de mener det er viktig å reise miljøvennlig. Utgangspunktet for 

kampanjen var et ønske om å etablere en følelse av felleskap, der de vi liker å 

sammenligne oss med, ytrer positive følelser knyttet til å bevege seg til fots, på 

sykkel eller ved hjelp av kollektivtransport. Vi har i løpet av året fått med forfatteren 

Tore Renberg, artisten Hanne Sørvaag, kokken Kjartan Skjelde, fotballprofilen 

Brede Hangeland, rapperen Izabell og snapchatteren Pettivlogg. Kampanjetester 

har vist at 60 prosent mener kampanjen på en god måte har inspirert dem til å sette 

bilen hjemme oftere, 51 prosent likte kampanjen godt eller svært godt, 29 prosent 

har endret holdningen til miljøvennlig transport og 30 til 35 prosent har fått mer 

lyst til å gå, sykle og ta kollektivtransport. 



I 2019 har vi begynt å kartlegge våre brukere og potensielle brukere på en bedre 

måte. I tidligere undersøkelser segmenterte vi etter demografiske variabler som 

kjønn, alder og bosted. Nå grupperer vi heller etter holdninger til mobilitet, og 

basert på svarene på ti spørsmål havner respondenten i ett av seks segmenter.

Dette vil gi oss større muligheter til å målrette markedsføring og på sikt utvikle 

tjenester tilpasset ulike behov.

HjemJobbHjem 

Kolumbus har et tett og godt samarbeid med næringslivet og offentlige virksomheter 

gjennom HjemJobbHjem-ordningen, for å inspirere flere til å sykle, gå eller reise 

med kollektivtrafikk til og fra jobben. I 2019 har aktivitetene i stor grad funnet sted 

hos våre kunder gjennom møtevirksomhet, presentasjoner og aktiviteter.  

Utlån av elsykler til bedrifter har vært et populært tiltak for HjemJobbHjem-

bedrifter. Dette året har vi utvidet verktøykassen vår med leasing av el-sykler for 

ansatte. Vi har gjennomført anbudsprosesser, utarbeidet informasjonsmateriell, 

solgt inn aktiviteten og koordinert tiltaket med sykkelleverandørene. Foreløpig har 

ansatte i enkelte store HJH-bedrifter fått tilbud om å lease sin egen elsykkel, men 

dette vil vi utvide etter hvert. Totalt bidro vi til at det kom 1249 flere elsykler på 

veien i 2019.  

I flere år har vi gjennomført et helseprosjekt for å se hvordan endringer i reisevaner 

kan ha en positiv helsegevinst. I år har vi rekruttert deltagere fra Sandnes kommune, 

Fordeling av utvalget på de definerte segmentene basert på clusteranalyser av 
spørsmålene som inngår i segmenteringsmodellen
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ALLTID FORNØYDE

««JJeegg  vveellggeerr  åå bbrruukkee  kkoolllleekkttiivvtt..  
Bruker kollektivt ofte og er 
fornøyde med tilbudet. Har

tilgang til bil i det daglige men
prøver å bruke andre

transportmidler enn bil så ofte 
det går.

TRAVLE MISFORNØYDE

““ VViill  ssåå  ggjjeerrnnee,,  mmeenn  kkaann  iikkkkee. 
Ønsker å la bilen hvile hjemme 
men det finnes diverse forhold 
med hverdagen som gjør dem 

avhengige av bilen.””

ALLTID MISFORNØYDE

““ IInntteerreesssseerrtt  ii  åå  eennddrree  mmiinnee  
ttrraannssppoorrttvvaanneerr,,  mmeenn ttiillbbuuddeett  eerr  
ssåå  ddåårrlliigg. Vurderer seg selv som 

avhengige av bilen i hverdagen og 
ser ikke på kollektivtilbudet som

et reelt alternativ til bilen.””

FORNØYDE AV OG TIL

““ JJeegg  vviill……SSåå  lleennggee  ddeett  ppaasssseerr  
mmeegg..  Bruker kollektivt for 

omtrent en tredjedel av sine 
reiser og pleier å se etter 

alternativ til bil, men vil likevel 
velge bilen hvis de andre 

alternativene ikke er gunstige.””

FORNØYDE UTEN BIL

““ AAvvhheennggiigg aavv  kkoolllleekkttiivvtt  mmeenn ddeett
ffuunnggeerreerr  hheelltt  ffiinntt. Har ikke 

førerkort eller tilgang til bil så de 
fleste av mine reiser er til fots, 

med sykkel eller kollektivt og det
er helt fint.””

Beskrivelse av segmentene



Oceaneering og Lyse. Det er gledelig å se at vi stadig får flere ambassadører 

som hjelper oss å inspirere til å sette fra seg bilen hjemme av og til. Enkelte av 

HJH-bedriftene produserer og kommuniserer nå sitt eget innhold basert på våre 

mobilitetstiltak.  

I mai 2019 ble HjemJobbHjem ble tildelt prisen “Årets markedsfører i 2018”. I den 

forbindelse vant vi 100.000 kroner til annonsering i Schibsted. Beløpet ble brukt 

til en julekampanje i desember 2019, hvor budskapet var å fremme innholdet i 

merkevaren HjemJobbHjem. Videre benyttet vi anledningen til å ønske våre kunder 

og samarbeidspartnere god jul.  

Usikkerhet rundt finansiering av ordningen har preget året for HjemJobbHjem, og 

flere planlagte aktiviteter ble kuttet høsten 2019. 

Kommunikasjon 

Kolumbus  engasjerer  oss  rogalendinger. Derfor  er god og riktig kommunikasjon 

med alle interessenter viktig. Media er en viktig kanal for å nå ut til disse.  I 2019 

hadde vi 959 artikler i media som omhandler Kolumbus, mot 1094 i 2018. Totalt 

194 ulike kanaler omtalte Kolumbus.

Fordeling av mediesaker ↓: 

2018 2019 Endring 18–19

Positive 490 493 0,6 %

Nøytrale 524 388 -26 %

Negative 80 78 -2,5 %

Sett i lys av at vi fikk mange saker om oss i 2018 på grunn av oppstarten av bomringen, 

viser det fortsatt høye antallet i 2019 at Kolumbus står høyt på dagsordenen. Hvis vi ser 

på saker der Kolumbus er nevnt, ser vi topper med over 100 saker i mars, oktober og 

desember. I mars slapp vi nyheten om at Kolumbus overtar eierskapet til Bysykkelen fra 

Forus næringspark, i oktober jobbet vi for å få nasjonal interesse rundt HjemJobbHjem, 

mens desember i stor grad handlet om den forestående åpningen av Ryfast-tunnelen. Det 

ble jevnt over året jobbet mye med å ta ned omdømmerisikoen.   I tillegg bygget vi 

omdømme ved å holde foredrag på større og mindre konferanser regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  Kolumbus stod på scenen i overkant av 60 ganger dette året.





Anskaffelser

I 2019 har vi inngått operatørkontrakter for buss i Ryfylke sør, på Haugalandet og 

for Vassøyferja.

I tillegg har vi landet følgende kontrakter: 

 ⚫ ladestasjoner for elsykler

 ⚫ elbil-pool

 ⚫ leasingfinansierte el-sykler

 ⚫ bussanlegg på Raglamyr

 ⚫ produksjon av Kolumbuskort

 ⚫ saks- og arkivsystem

 ⚫ leie av kaffemaskiner

 ⚫ kraftavtale

Vi har også opprettet to dynamiske innkjøpsordninger, en for design og en for 

teknisk materiell til buss. 

Konkurranse for reklame- og kommunikasjonstjenester og leie av multifunksjons-

skrivere ble kunngjort før jul, og begge evalueres og tildeles i februar 2020. 

Konkurranse for rutetransport med Ryfylkeferjen ble også kunngjort før jul og 

tildeles i januar 2020.





Kvalitet og oppfølging av tilbudet

I Kolumbus gjør vi vårt ytterste for å gi Rogalands befolkning et best mulig 

kollektivtilbud hver eneste dag. Kvaliteten på kollektivtilbudet og tjenestene 

vi leverer, påvirkes av mange faktorer, og ofte er det forhold utenfor vår kontroll 

som skaper utfordringer med å gi kundene forventet kvalitet og forutsigbarhet. 

Driftsavvik loggføres og brukes som verktøy for å følge opp kvaliteten av leveransen 

opp mot de ulike operatørene for å sikre kvalitet ut mot kunden. Her er en oversikt 

over noen av de punktene vi følger opp og overvåker for å gi reisende en best mulig 

reise. 

Kundedialogen

Den gode dialogen med våre kunder, innbyggerne i fylket, er helt nødvendig for at 

enda flere skal prøve våre transportformer. Vårt kundesenter med høyt kompetente 

kundekonsulenter er satt opp til å hjelpe og veilede i alle våre kundeflater. Disse 

fordeler seg som følger for året:  

Kundehenvendelser ↓

2017 2018 2019 Endring 18–19

Sosiale medier 13 310 13 506 11 170 -16,1 %

Skranke 115 123 103 538 91 027 -20,9 %

Telefon 39 590 42 860 40 474 -2,2 %

Kontaktskjema 10 700 10 720 11 844 10,7 %

Kundesenteret har i tillegg vært på stand, hatt informasjon for grupper og fungert 

som veiledere når terminaler er åpnet eller nye produkter er lansert. 

Et eget service-team sørger for at det er rutekassetter og oppdaterte rutetabeller på 

Nord-Jæren. Fra desember 2019 fikk de også ansvaret for anbudsområdet Ryfylke 

Sør. Dette teamet hjelper også våre kunder med de spørsmål de måtte ha når det 

stoppes på busstopp og andre steder. 



Avviksinformasjon 

Å gi kunder informasjon raskt nok når noe skjer, er en av utfordringene vi jobber 

med for å forbedre tilbudet vårt. Rett før jul innført vi derfor en avviksknapp på 

billettmaskinen til sjåførene, slik at informasjon om avvik kan gå direkte ut til 

kunden. Knappen ble opprettet etter initiativ fra Kolumbus, og så vidt vi vet, er vi 

først i landet med et slikt system.

Allerede nå ser det ut til at sjåførene i større grad enn før sender inn avvik. Dette 

gjøres via noen enkle tastetrykk, i stedet for å måtte ringe inn til trafikkvakten. 

Disse avvikene havner så rett inn i sanntidsappen under den aktuelle avgangen. 

Sanntidsappen viser hvor stor forsinkelsen er, og nå får kunden også opp årsaken til 

forsinkelsen. Vi håper at avviksknappen vil bidra til å skape mer trygghet på reisen.

Kundetilfredshet 

Kundetilfredshetsundersøkelse ↓

Haugelandet Nord-Jæren/
Norgesbuss Jæren/NettbussDalane/Nettbuss Total

Sjåførens kjørestil 4.4 (-0,1) 4.5 (0) 4.6 (0.3) 4.5 (0.1) 4.5

Punktlighet 4.1 (0,1) 4.3 (0) 4.4 (0.6) 3.9 (0.2) 4.3

Sjåførens imøtekommenhet og 

serviceinstilling
4.4 (0,1) 4.3 (0,1) 4.5 (0.4) 4.4 (0.1) 4.4

Alt i alt med denne bussturen 4.4 (0) 4.5 (0) 4.6 (0.2) 4.6 (0.1) 4.5

Punktlighet 

Pålitelighet er en av faktorene som har størst betydning for om folk velger å reise 

kollektivt. Det er også en faktor som i stor grad styres av forhold som er utenfor 

vår kontroll. Bussveiprosjektet vil løse flere av de trafikale utfordringene vi har i 

dag på Nord-Jæren. Kolumbus jobber for å påvirke tiltak som kan bidra til å bedre 

punktligheten slik situasjonen er i dag, som for eksempel raskere ombordstigning 

og samarbeid med operatør og veiholder for å bedre fremkommelighet på veiene.  

Kolumbus er representert i RFKs kollektivgruppe, som med midler gjennom 

Bymiljøpakken skal identifisere og anbefale tiltak for å bedre bussens 



fremkommelighet. Mot slutten av 2019 resulterte gruppens arbeid i en ekstern 

fagrapport på forsinkelser for de ti største rutene på Nord-Jæren, med anbefalte 

tiltakspakker. Grunnlaget skal brukes til å vurdere og prioritere tiltak som skal 

gjennomføres de neste årene. 

I kontraktene med operatørene blir punktlighet målt fra startholdeplass, men for 

kundene er det punktligheten fra hver enkelt holdeplass som gjelder. Data fra 

sanntidssystemet har gitt oss ny innsikt i punktligheten underveis på hele reisen*.

Punktlighet i rush ↓ 

2018 2019 Endring 18–19

Nord-Jæren 77 % 78 % 1 %

Jæren/Dalane 74 % 75 % 1 %

Nord-Rogaland 75 % 73 % -2 %

Punktlighet utenfor rush ↓

2018 2019 Endring 18–19

Nord-Jæren 91 % 90 % -1 %

Jæren/Dalane 83 % 84 % 1 %

Nord-Rogaland 86 % 87 % 1 %

* Fremstillingen tar høyde for alle forsinkelser på alle holdeplasser i rutenettet og gir sånn 
sett en god representasjon av den totale forsinkelsen i rutenettet i forhold til planlagt 
rutetid. Ventetid for passasjer på holdeplass er ikke med i beregningen. I virkeligheten kan 
passasjerene oppleve kort ventetid, selv om bussen som kommer er forsinket. Dette skjer 
typisk på linjer med høy frekvens (rute 1-5) der alle busser kan være like forsinket.  

Innstilte bussavganger  

Innstilte bussavganger ↓

Innstilte avganger Berørte passasjerer

Nord-Jæren 0,02 % 6 073

Jæren/Dalane 0,03 % 735

Nord-Rogaland 0,07 % 2 352



Nord-Jæren 

I henhold til avtalen med Kolumbus skulle operatøren i dette området kjøre totalt 

888 929 bussavganger i 2019. 260 av disse avgangene ble innstilt. Dette tilsvarer 

0,02 prosent av avgangene og berørte 6 073 av våre reisende.  

Jæren/Dalane 

I henhold til avtalen med Kolumbus skulle operatøren i dette området kjøre 186 

915 bussavganger i 2019. 60 av disse ble innstilt. Dette tilsvarer 0,03 prosent av 

avgangene og berørte 735 av våre reisende.  

Nord-Rogaland

I henhold til avtalen med Kolumbus skulle operatøren i dette området kjøre 144 

765 bussavganger i 2019. 110 av disse avgangene ble innstilt. Dette tilsvarer 0,07 

prosent av avgangene og berørte 2 352 av våre reisende.  

Billettkontroll  

Nokas gjennomfører billettkontroller på busser og båter i hele Rogaland. Kontrollene 

foregår om bord på transportmidlene, eller i form av holdeplasskontroller, hvor hele 

busser blir kontrollert av både uniformerte og sivile billettkontrollører. 

I løpet av 2019 ble det gjennomført 1 853 billettkontroller hvor 24 142 passasjerer 

ble kontrollert. Det ble utstedt 480 gebyrer som følge av kontrollene. Det gir en 

snikprosent på 1,99 prosent, som er lavt sammenlignet med andre steder i Norge. 

De største kategoriene for gebyr er passasjerer som mangler billett og manglende 

studentbevis. 

Gjennom året mottok vi 137 klager på de 480 gebyrene som er gitt. Noen få er 

ettergitt fordi kunden fikk anledning til å fremvise legitimasjon i etterkant. 

Det er også i billettkontrollen blitt tatt et økende antall falske billetter. Våre rutiner i 

forhold til dette er at vi politianmelder alle over 18 år, og tar alle saker som vedrører 

personer under 18 år til konfliktrådet. Selskapets jurist og kundeserviceleder møter 

i konfliktrådet. 



Beredskap 

For å være godt forberedt, satte selskapet stab flere ganger i 2019. Dette ble gjort 

for å ta ned risikoen ved å finne forebyggende tiltak for de eventuelle bekymringene 

som fantes. Dette ble første gang gjort i 2018 før under og etter åpningen av 

bomringen. I 2019 ble det satt mindre stab ved flere saker men større og i en lengre 

periode i forbindelse med åpningen av Ryfast og overtakelse av Jærbanen sammen 

med Go-Ahead Nordic.

Tilgjengelighet for alle 

Kolumbus har lenge vært en forkjemper for universell utforming. Vi sørger blant 

annet for at apper, nettsider og annen informasjon til enhver tid er utarbeidet 

for å tilfredsstille krav om universell utforming. Vi er spesielt oppmerksomme 

på plassering av skjermer, tydelighet, kontraster og farger i all kommunikasjon. 

Denne høsten har vi hatt møte med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner for å lytte til innspill 

som kan gi ytterliggere forbedringer av kollektivtrafikken.  

Når det gjelder universell utforming av transportmidler har Kolumbus sørget 

for at alle busser og båter er bestilt i henhold til krav om universell utforming (i 

henhold til krav om norsk standard NS11031 og NS11050). Det siste året gjelder 

dette for anbud på Haugalandet og Ryfylke Sør. I de nye anbudene har vi krav om 

lavgulvsbusser som gjør ombordstigningen enklere. Av sikkerhetshensyn er det 

en begrensing på antall vogner og rullestoler som kan reise samtidig. Vi har fått få 

klager på dette, og i de tilfellene hvor bussen blir full, har vi en reisegaranti som kan 

benyttes.   

Kolumbus har jobbet mye med utarbeidelse av nasjonale verktøy for universell 

utforming. Den siste tiden har vi vært med på en revidering av Vegvesenets 

håndbok V129 som omhandler universell utforming av fysiske omgivelser. I 

tillegg har vi vært en viktig bidragsyter til utformingen av en veileder for universell 

utforming av ferger, hurtigbåter og infrastruktur for Universell Utforming AS.     

Den største utfordringen Rogaland har når det gjelder universell utforming 

av kollektivtrafikken, er holdeplassene. Her er det store mangler. Dette er det 

vegholder som er ansvarlig for. Holdeplasser som blir bygd nye, skal være universelt 



utformet og ha 18 cm. profil-kantstein. Utfordringen er ofte at holdeplasser kun blir 

vedlikeholdt til original tilstand og ikke oppgradert med universell utforming. Dette 

er også en utfordring nasjonalt. 

Kolumbus jobber derfor i regi av Kollektivtrafikkforeningen, sammen med 

Vegdirektoratet og ulike brukergrupper, for å øke kunnskapen rundt dette. Målet er 

å kunne gi kundene våre en full oversikt over universelt utformede holdeplasser i 

appen vår. Det ligger klar visning for dette i Entur sin app, men foreløpig mangler vi 

oversikt over dette fra vegholder. Disse manglene er spilt inn til vegdirektoratet, og 

vi arbeider med dette på nasjonalt plan.   

På bussveien blir alle holdeplassene universelt utformet.  

Universell utforming for bussjåfører er en del av føreropplæringen og ligger inne i 

operatørens opplæring, yrkesdirektivkurset som alle sjåfører er pålagt å gjennomfør 

hvert femte år. 



Miljø

Drivstofforbruk buss og båt ↓

CO2-ekv buss og båt↓

Klimagassutslippene fra Kolumbus sine buss- og båtruter var i 2019 på 46.900 

tonn CO2, ned fra 48.600 tonn i 2018. Dette er en reduksjon på 3,6 prosent. 

En prosent av nedgangen skyldes det økte kravet til innblanding av biodiesel i 

autodiesel, som økte fra ti prosent i 2018 til tolv i 2019. Innblandingskravet gjelder 

ikke marin gassolje (MGO) til båtrutene. 

Utslippene fra bussrutene økte imidlertid noe, fra 23.400 tonn i 2018 til 24.100 

tonn i 2019. 1 000 tonn av veksten skyldes en økning i ruteproduksjonen på 

Nord-Jæren etter at bomringen trådte i kraft 1. oktober 2018. Helårseffekten av 

overgangen til HVO (avansert biodiesel) i Ryfylke Nord-kontrakten bidro til et kutt 

på omtrent 400 tonn CO2. 

Utslippene fra båtrutene ble redusert fra 25.200 tonn til 22.800 tonn CO2. Dette 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

20192018

Drivstofforbruk, liter, båtDrivstofforbruk, liter, buss

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

20192018

Utslipp, tonn CO2ekv, båtUtslipp, tonn CO2ekv buss



skyldes at ny kontrakt for Byøyene fra 1.1.2019 krever bruk av avansert biodiesel, 

og nye fartøy i Røværsambandet fra april 2019, der det ene har går omtrent ti 

prosent av tiden på elektrisk framdrift. 

En økning i ruteproduksjonen i Utsirasambandet medførte en økning fra 5.000 

tonn til 5.400 tonn CO2 fra dette sambandet. 

Framtidsutsikter for miljø 

Styret i Kolumbus tildelte i 2019 ny kontrakt på Vassøysambandet fra 1.1.2020, 

med krav om å benytte biodrivstoff B100. 

Fylkestinget vedtok i april 2019 at den nye busskontrakten for Ryfylke Sør, som 

omfatter ny rutekjøring gjennom Ryfylketunnelen fra Strand til Stavanger, ikke skal 

elektrifiseres, men driftes på fossil diesel. Dette vil isolert sett medføre en økning 

av de totale klimagassutslippene fra Kolumbus’ bussruter fra og med 2020 til og 

med 2030. 

Fylkestinget vedtok i juni 2019 å utløse opsjon for batterielektriske busser for cirka 

28 prosent av ruteproduksjonen for Haugalandet (bybussene i Haugesund) med 

oppstart 1. juli 2020. For den øvrige ruteproduksjonen i denne kontrakten vil det 

bli benyttet bærekraftig biodiesel B100. 

Kolumbus søkte i 2019 Miljødirektoratet (Klimasats) om støtte til full elektrifisering 

av den ene hurtigbåten i Røværsambandet. Tilsagnet ble gitt for det maksimale 

støttebeløpet på 12 mill. kr.  

Om Kolumbus godkjenner endringsprisen samt kostnaden for ladeinfrastrukturen 

etter fradrag for støtte fra Enova, vil en batterielektriske hurtigbåt være i ordinær 

rute i januar 2021. 

Fylkestinget vedtok 10. desember 2019 et mål om å kutte klimagassutslippene fra 

den fylkeskommunale kollektivtransport med buss og båt med minst 40 prosent 

innen 2030, og at det skal utarbeides årlige budsjett for klimagassutslipp med mål 

for kutt hvert år fra og med 2020 til og med 2030.  

For å oppnå dette målet vedtok Fylkestinget at pris skal vektes maksimalt 70 prosent 

og klimagassutslipp minst 30 prosent ved tildeling av nye buss- og båtkontrakter.
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Utvikling i tall  

Kollektivtilbudet i Rogaland varierer i ulike deler av fylket. I byområdene på Nord-

Jæren og på Haugalandet er det et relativt godt utbygd rutenett med høy frekvens, 

mens rutetilbudet i distriktet er mer beskjedent og ofte består av skoleruter. I 

Ryfylke er ferje- og hurtigbåtrutene samt skoleskyss i stor grad bestemmende for 

bussrutene.   

Oppsummering buss og båt i hele fylket ↓

Buss 2017 2018 2019 Endring 18–19

Nord Jæren 18 332 118 19 672 378 22 287 541 13,3 %

Jæren/Dalane 644 423 635 699 730 253 14,9 %

Nord  Rogaland 3 155 490 3 151 456 3 162 147 0,3 %

Ryfylke 863 424 855 021 838 186 -2,0 %

Båt

Hurtigbåt Ryfylke 432 767 457 985 469 542 2,5 %

Hurtigbåt Byøyene 202 566 244 397 259 703 6,3 %

Hurtigbåt Røvær 61 133 67 624 64 555 -4,5 %

Ferje

Vassøy personbil 82 097 73 117 69 268 -5,3 %

Vassøy passasjer 85 848 98 350 96 387 -2,0 %

Lysefjorden personbil 9 047 8 281 7 773 -6,1 %

Lysefjorden passasjer 38 095 35 352 38 165 8,0 %

Utsira personbil 11 045 11 571 11 240 -2,9 %

Utsira passasjerer 23 224 24 322 22 936 -5,7 %





Buss 

På de neste sidene følger en oversikt over nøkkeltall fra ulike ruteområder. Vi har 

valgt å gi utfyllende informasjon om enkelte områder.

Sør-Rogaland

Bussreiser Sør-Rogaland totalt ↓

Antall reiser 23 017 794

Antall reiser per avgang 21,4

Billettinntekter 260 509 960 kr

Tilskudd per reise  14,83 kr

Rutekilometer 15 102 820 km

Nord-Jæren 

På Nord-Jæren ble det registrert totalt 22 287 541 reiser i 2019, en økning på 

13,3 prosent. Grafen viser en jevn økning hele året. Vi er spesielt fornøyde med 

en økning også fra oktober og ut året, ettersom tallene i 2018 var svært høye i 

forbindelse åpningen av bomringen 1. oktober samme år.  

Antall reiser med buss på Nord-Jæren ↓
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Antall reiser med de ti største bussruter Sør-Rogaland ↓

Det som kjennetegner de største rutene er at de har høy frekvens og kjører i tett 

befolkede områder. Alle de store rutene viser en fin utvikling i antall reiser i 2019.

Antall reiser med X-rutene til og fra Forus ↓

X-rutene er skreddersydde for å frakte folk mellom de største bolig- og 

næringsområdene. Alle x-rutene har vist en positiv utvikling etter at den nye 

bomringen på Nord-Jæren åpnet 1. oktober 2018. Grafen viser utvikling i antall 

reiser for 2019 sammenlignet med samme periode i 2018 og 2017.

Ettersom storbyområdene i regionen vår blir stadig mer urbane, holder de seg 

levende også på nattestid. I 2014 gjennomførte Kolumbus et prøveprosjekt med 

rute 3 som fikk kjøre hele døgnet mellom Sandnes og Stavanger. Vi oppdaget at 

det var et behov for reiser også på nattestid, og spesielt at det var et behov for 

avganger tidligere om morgenen enn våre ruter vanligvis kjører. I 2017 gjorde vi 

noen endringer i rutene. Rute 2 overtok kjøringen mellom Stavanger og Sandnes, 

i tillegg fikk vi mulighet til å utvide rutetilbudet med ytterliggere tre nye døgnruter, 
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rute 1, 5 og X60. Døgnrutene har vist en positiv utvikling fra første dag. Grafen 

under viser utviklingen i antall reisende på nattestid i 2019 sammenlignet med 

samme periode i 2018 og 2017.

Antall reiser med døgnrutene ↓

Jæren/Dalane 

Det har vært en jevn utvikling i reiser for anbudsområdet Jæren/Dalane. De fleste 

av disse reisene er skoleskyss og beveger seg lite fra år til år. Økningen vi ser 

har flere årsaker. Rute 59 mellom Boreringen og Klepp stasjon har vist en flott 

utvikling etter at de fikk 177 flere bussavganger i oktober 2018. Det har også vært 

en økning i forbindelse med innføringen av tikronersbilletten i Egersund i januar. 

Billettsamarbeidet med Jærbanen, som sikrer samme billett for buss og tog, har 

også bidratt til vekst i antall reiser.  

Antall reiser i området Jæren/Dalane ↓
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Antall reiser med rute E90 til og fra Egersund ↓

E90 kjører mellom Hauge i Dalane og Stavanger, og er en av de lengste rutene 

vi har. Ruten er tilpasset studenter og arbeidsreisende med avganger morgen og 

ettermiddag, mandag til fredag. Grafen viser utvikling i antall reiser med E90 i 2018 

og 2019.
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Nord-Rogaland

Bussreiser Nord-Rogaland totalt ↓

Antall reiser 3 162 147

Antall reiser per avgang 21,85 

Billettinntekter 39 989 661 kr

Tilskudd per reise 27,18 kr

Rutekilometer 3 997 073 km

Antall reiser i Nord-Rogaland ↓

I 2019 ble det registrert 3.162.147 reiser med buss i Nord-Rogaland. Det er 10 

691 flere reiser sammenlignet med i 2018. Antall reisende totalt holder seg stabilt i 

2019, men vi forventer at nytt anbud, med nytt bussmateriell og noen ruteendringer 

fra sommeren 2020, vil få en positiv innvirkning på antall reiser fremover. 

Antall reiser med hovedbussrutene i Haugesund ↓

2017 2018 2019 Endring 18–19

Rute 201 Bleikmyr 642 731 631 852 660 184 4,5 %

Rute 202 Vormedal 454 555 462 110 483 592 4,6 %

Tabellen viser utviklingen i antall reiser med rute 201 og 202 i Haugesund fra 2017 

til 2019. Byrutene har hatt en økning på 49.814 reiser i 2019, noe som tilsvarer en 

økning på 4,5 prosent fra 2018 til 2019.
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Antall reiser med hovedbussruter på Karmøy ↓

2017 2018 2019 Endring 18–19

Rute 207 Bø 45 128 46 300 52 723 13,9 %

Rute 208 Kopervik 62 098 62 683 59 302 -5,4 %

Rute 209 Åkrehamn 106 299 108 650 105 645 -2,8 %

Rute 210 Skudeneshavn 364 044 364 885 364 605 -0,1 %

Rute X210 Skudeneshavn 66 531 68 522 64 344 -6,1 %

Tabellen viser utviklingen i antall reiser på rute 207, 208, 209, 210 og X210 fra 

2017 til 2019. Karmøyrutene viser en nedgang på 4.421 reiser i 2019, noe som 

tilsvarer en nedgang på 0,7 prosent fra 2018 til 2019. 

Antall reiser med hovedbussruter i Vindafjord ↓

2017 2018 2019 Endring 18–19

Rute 206 Grinde 110 820 112 108 117 829 +5,1 %

Rute 246 Nedstrand 61 547 62 632 58 881 -6,0 %

Rute 260 Ølen/Etne 121 603 119 321 118 505 -0,7 %

Tabellen viser en utvikling i antall reiser på rute 206, 246 og 260 fra 2017 til 2019. 

I 2019 er det registrert 295.215 reiser med hovedrutene i Tysvær/Vindafjord, det 

er en økning på 1.245 reiser sammenlignet med samme periode i 2018.



Ryfylke

Bussreiser i Ryfylke totalt ↓

Antall reiser 838 186

Antall reiser per avgang 17,56 

Billettinntekter 9 990 669 kr

Tilskudd per reise 69,52 kr

Rutekilometer 1 100 725 km

Ryfylke Sør

I 2019 ble det registrert totalt 637.007 reiser sammenlignet med samme periode 

i 2018. Det er en nedgang på 6.853 reiser. Grafen viser utviklingen i antall reiser 

med buss i anbudsområdet Ryfylke Sør i 2018 og 2019. Åpningen av Ryfast, med 

store endringer i rutestrukturen, ble innført 30. desember 2019. 

Antall reiser med buss i Ryfylke sør ↓

Ryfylke nord

I 2019 ble det registrert totalt 201.179 reiser, en nedgang på 9.982 reiser. Grafen 

viser utviklingen i antall reiser med buss i anbudsområdet Ryfylke Nord i 2018 og 

2019. 
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Antall reiser med buss i Ryfylke nord ↓

HentMeg

I 2019 ble det registrert 9.457 reiser med HentMeg. Vi er fornøyde med at omtrent 

samme antall reiser som før omleggingen, nå blir gjort gjennom bestillingstjenesten. 

Prosjektet preges fortsatt av å være i utviklingsfasen, og vi håper å kunne tiltrekke 

oss enda flere reisende etter hvert. 

Antall reiser med HentMeg ↓
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Båt

Ryfylke

Båtreiser i Ryfylke totalt ↓

Antall reiser 469 542

Antall reiser per avgang 33,92

Billettinntekter 34 247 623 kr

Tilskudd per reise 206,25 kr

Rutekilometer 642 983 km

Antall båtreiser i Ryfylke ↓

Byøyene

Båtreiser til Byøyene totalt ↓

Antall reiser 259 703

Antall reiser per avgang 33,92

Billettinntekter 4 507 173 kr

Tilskudd per reise 137,89 kr

Rutekilometer 192 369 km
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Antall båtreiser til Byøyene ↓

Grafen viser utvikling i antall reiser med hurtigbåt til Byøyene i 2018 og 2019.

Røvær

Båtreiser til Røvær totalt ↓

Antall reiser 64 555

Antall reiser per avgang 9,08

Billettinntekter 1 882 215 kr

Tilskudd per reise 355,81 kr

Rutekilometer 111 571 km

Utsira

I 2019 er det registrert 22.936 passasjerer og 11.240 biler på Utsira-ferjen. Det er 

1386 færre passasjerer og 331 færre biler enn i samme periode i 2018.

Båtreiser til Utsira totalt ↓

Antall passasjerer 22 936

Billettinntekter 2 697 452 kr

Tilskuddsandel* 92 %

Rutekilometer 68 267 km
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Vassøy

I 2019 ble det registrert 96.387 passasjerer og 69.268 biler på Vassøyferja. Dette 

er en nedgang på 1.963 passasjerer og 3.849 biler, sammenlignet med samme 

periode i 2018.

Båtreiser til Vassøy totalt ↓

Antall passasjerer 96 387

Billettinntekter 3 913 608 kr

Tilskuddsandel* 81 %

Rutekilometer 48 959 km

Lysebotn 

I 2019 ble det registrert 38.165 passasjerer og 7.773 biler. Det er en økning på 

2.813 passasjerer og en nedgang på 508 biler sammenlignet med samme periode 

i 2018.

Båtreiser til Lysebotn totalt ↓

Antall passasjerer 38 165

Billettinntekter 5 155 968 kr

Tilskuddsandel* 78 %

Rutekilometer 81 530 km

* For ferjer måles tilskuddsandel ettersom billettinntekter inkluderer både biler og 

passasjerer.





Billettsalg  

Totalt antall solgte billetter ↓

Billettype 2017 2018 2019 Endring 18–19

Enkeltbillett 5 691 955 5 946 971 5 843 099 -1,7 %

24-timersbillett 64 098 73 443 99 670 35,7 %

30-dagersbillett 159 582 145 330 145 144 -0,1 %

HjemJobbHjem 50 359 73 259 100 989 37,9 %

Ungdomsbillett 153 717 177 624 183 332 3,2 %

365-dagersbillett 642 496 1 132 128,2 %

Tabellen viser antall solgte billetter per kategori per år. Tallene er for hele Rogaland 

og omfatter salg om bord, mobilbilletter og salg via kundesenter og online 

bookingsystem.  

Kolumbus har solgt i overkant av 100.000 færre enkeltbilletter i 2019, sammenlignet 

med samme periode i 2018. Satsingen på HjemJobbHjem er mye av grunnen til 

dette. Antall 30-dagersbilletter er redusert noe fra 2017, men antall solgte HJH-

billetter er doblet fra 2017 til 2019. Økt salg av periodebilletter kan tyde på at flere 

av Rogalands befolkning er blitt mer lojale kollektivbrukere. Vi ser også en positiv 

økning i antall ungdomsbilletter etter at prisen ble satt ned til 299 kr i 2017.   

Billett- og sonesystemet vårt ble forenklet i januar 2016, og Kolumbus har en av de 

beste betalingsløsningene for kollektivtrafikk i Norge. Likevel ser vi at det kan være 

utfordrende for kundene våre å velge hvilken billett som er mest gunstig til enhver 

tid. Ny teknologi har gitt oss nye muligheter.    

Da fylkestinget gav oss i oppdrag å se på muligheten for å kunne tilby et attraktivt 

tilbud også til de som sjelden reiser med buss og tog, satte vi i gang en utredning 

for å se på en helt ny betalingsløsning for kollektivreiser. Tanken er å kunne tilby 

en løsning som gir en mer rettferdig prising og som motiverer enda flere til å reise 

kollektivt, sykle eller gå.





Salgskanaler 

Billettsalg fordelt på kanal ↓

Grafen viser fordelingen mellom salg av billetter om bord, via mobil og salg fra 

salgskontor. Utviklingen viser tydelig hvordan digitalisering er blitt en større del av 

hverdagen de siste årene. 

Enkeltbillett med ombordtillegg

Ved kjøp av billetter om bord på buss på Nord-Jæren betaler kundene et ombordtillegg 

på 20 kroner for voksen og 10 kroner for øvrige kategorier. Forhåndssalg av 

billetter er innført for å sørge for raskere ombordstigning og færre kontanter om 

bord, som skal gjøre bussreisen tryggere. Antall billetter kjøpt om bord i bussen ble 

redusert med 136.848 billetter fra 2018 til 2019, noe som tilsvarer en nedgang 

på 24 prosent. Dette betyr at stadig flere finner bedre og billigere måter å kjøpe 

billetter på. 

Antall billetter solgt med ombordtillegg ↓

2017 2018 2019 Endring 18–19

Enkeltbillett 693 514 564 624 427 776 -24,2 %
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Nærsonebillett Haugesund 

Antall billetter solgt i nærsone Haugesund ↓

2017 2018 2019 Endring 18–19

Mobil 138 547 261 903 367 404 40,3 %

Om bord 766 697 749 189 719 011 - 4,0 %

I Haugesund er det ikke innført ombordtillegg, og her har nærsonebilletten ført til 

at flere kjøper billetten om bord. Totalt ble det solgt 1.086.415 nærsonebilletter 

i Haugesund. Selv om det har vært en økning i antall billetter solgt på mobil, ble 

fortsatt 67 prosent av billettene i 2019 kjøpt om bord. 

Nærsonebillett Egersund 

Det første året med nærsonebillett i Egersund viser et salg på 41.520 billetter. Av 

dette ble det solgt 9.680 billetter gjennom mobilappen, noe som tilsvarer en andel 

på 23 prosent. 

Antall billetter solgt i nærsone Egersund ↓

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Mobil 2 394 2 270 2 002 3 014

Om bord 8 725 6 955 6 958 9 202

HjemJobbHjem

Antall bedrifter som er med i HJH steg fra 563 til 651 fra 2018-2019, og antall 

ansatte i HJH-bedrifter steg fra 55.549 til 61.095 personer. 

Antall solgte HJH-billetter ↓

2017 2018 2019 Endring 18–19

HJH-billett 50 359 73 259 100 989 37,8 %

Antall solgte HJH-billetter doblet seg fra 2017 til 2019. Økningen må sees i 



sammenheng med økningen av antall ansatte som er med i ordningen og endringen 

i salget av periodebilletter. Salget av 30-dagersbilletter har holdt seg stabilt og har 

kun en svak nedgang på 186 billetter. Fra midten av oktober ble det innført soner 

på HJH-billetten.  





Styrets beretning 2019

Virksomhetens art og hvor den drives

Kolumbus AS er heleid av Rogaland fylkeskommune. Vi har lokaler på Byterminalen 

(hovedkontor) og Fiskepirterminalen i Stavanger, og i Haugesund. Vår oppgave er å 

bidra til at Rogaland fylkeskommune når sine samferdselspolitiske mål. Kolumbus 

skal tilby et attraktivt og miljøvennlig mobilitetstilbud i Rogaland ved å utvikle, 

planlegge, bestille og markedsføre tjenester som svarer til fylkeskommunens 

målsettinger. Kolumbus forholder seg til Rogaland fylkeskommunes økonomiske 

rammer og har ikke til formål å skaffe eieren økonomisk vinning. Utførelsen av 

transporttjenestene skjer ved bruk av underleverandører.

Utviklingen i 2019 - viktige hendelser

I 2019 peker de fleste pilene i riktig retning. Passasjerveksten har vært god med en 

økning på hele 11,6 prosent. Som et ledd i å befeste posisjonen som mobilitetsaktør, 

har 2019 også handlet om å forberede lanseringen av en ny og bedre bysykkel.

På driftssiden har åpningen av Ryfast-tunnelen vært viktigst, med nye bussruter i 

sørlige del av Ryfylke og nedleggelse av Tau-ferjen. 

Go-Ahead Nordic overtok i desember 2019 driften av Jærbanen, nå med 

Kolumbus-logo på togsettene. Et tett billettsamarbeid mellom Kolumbus og 

Jernbanedirektoratet/Go-Ahead, gjør det enda mer attraktivt å reise kollektivt i 

Sør-Rogaland.

På kundesiden er det jobbet godt med å forbedre brukeropplevelsen både fysisk og 

digitalt. Det har også medført en markant nedgang i kontantbeholdningen om bord 

i busser og båter, og stor økning i bruk av digitale selvbetjeningsløsninger. Totalt har 

26,1 millioner reist med buss og 0,7 millioner reist med hurtigbåt i 2019.

Kolumbus vil framover fortsette utviklingen av flere innovasjonsløsninger som skal 

gjøre det enklere å være kunde og bidra til et mer attraktivt tilbud. Dette gjelder 

både i forhold til mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem, HentMeg-prosjektet, 



TrAM-prosjektet, Smartere transport-prosjektet og bussveiprosjektet. I tillegg 

vil vi videreutvikle prøveprosjektene mobilitetspunkt, bil som tjeneste, Stiim og 

SammeVei. Utvikling av mobilitet som tjeneste vil fortsette, og billettappen skal 

videreutvikles i samarbeid med flere andre fylker. 

Økonomi og regnskap

Selskapets regnskap viser i 2019 et overskudd på 2,9 mill kr. Kolumbus har ikke 

overskudd som formål, men over tid bør selskapets regnskap vise et tilstrekkelig 

overskudd til at virksomheten kan utvikles og fornyes.

Selskapets årsregnskap viser hvilke inntekter Kolumbus har hatt og hvordan 

selskapets ressurser er anvendt for å oppfylle selskapets oppgaver. Selskapet har 

stort fokus på økonomistyring og kostnadskontroll. Det er gitt ytterlige opplysninger 

om selskapets regnskap og likviditet under «kommentarer til årsregnskapet».

Framtidsutsikter

Kolumbus jobber for at det skal bli enda mer attraktivt å reise uten privatbilen i 

Rogaland. Vi skal jobbe målbevisst slik at trafikkveksten framover tas med buss, 

båt, tog, sykkel og gange – med redusert biltrafikk og bedre miljø som konsekvens. 

I 2020 vil Kolumbus jobbe videre med kundeopplevelsen, framkommelighet og 

klimavennlige løsninger. Kolumbus er opptatt av at reisetilbudet skal oppleves 

sømløst og helhetlig.

Vinteren 2020 kom de nye elsyklene med Kolumbus-profil, og i juli ruller nye og 

miljøvennlige busser i nytt anbud på Haugalandet. 

Organisasjon

Kolumbus hadde ved årsslutt 73 ansatte. 22 av de ansatte jobbet i kundesenteret, 

14 ansatte jobbet direkte med utvikling og innovasjonsprosjekter, 9 ansatte var 

engasjert i HjemJobbHjem, mens 28 personer hovedsakelig jobbet med daglig drift. 

Selskapet har god kjønnsfordeling. Med bakgrunn i den jevne kjønnsfordelingen 

i både styre og administrasjon er det ikke iverksatt spesielle tiltak for å fremme 

likestilling i Kolumbus.



Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt. Samlet sykefravær for Kolumbus var på 3,8 prosent (3,7 

prosent i 2018), hvorav korttidsfraværet utgjorde 1,3 prosent (2,4 prosent i 2018). 

Det har ikke vært skader eller ulykker i Kolumbus AS i 2019. Kolumbus overvåker 

arbeidsmiljøet hos våre operatører. I 2019 var sykefraværet hos alle våre operatører 

innenfor normalen.

Etiske retningslinjer

Som et aksjeselskap eid av Rogaland fylkeskommune, driver Kolumbus sin 

virksomhet etter de samme etiske retningslinjer som Rogaland Fylkeskommune. 

Styret har vedtatt at Kolumbus skal bruke Kollektivtrafikkforeningens tre ulike 

veiledere for etiske retningslinjer for intern bruk, rutiner for varsling og etiske krav 

til leverandører.

Miljøansvar

Klimagassutslippene fra Kolumbus sine buss- og båtruter var i 2019 på 46.900 

tonn CO2. I løpet av året økte utslippene på bussrutene noe i forbindelse med 

økning i antall kjørte rutekilometer, og utslippene på båtrutene ble redusert. Totalt 

var det en reduksjon på 3,6 prosent CO2 i forhold til samme periode i 2018.

Kolumbus skal jobbe for å bidra til et bedre miljø. Det største miljøbidraget gjør vi 

ved å bidra til at flere setter fra seg bilen hjemme. I tillegg ønsker vi å være bevisst 

på hvilke miljøfremmende tiltak vi selv kan sette i verk. 

Kolumbus kjøper persontransporttjenester av operatører av busser, ferjer og 

hurtigbåter. Båtene til Byøyene gikk fra 1. januar 2019 på biodiesel, og mellom 

Haugesund og Røvær ble Norges første hybride hurtigbåt satt inn i rute. Videre i 

2019 ble det jobbet med TrAM-prosjektet, som har som mål å sette verdens første 

fullelektriske hurtigbåt i rute i 2022. 

Kolumbus vil frem mot 2025 eliminere alle utslipp av CO2, NOX og sotpartikler 

(PM10 og PM2,5). På kort sikt vil Kolumbus søke å redusere klimagassutslippene 

ved å erstatte fossil diesel med biodiesel og elektrisitet. Kolumbus sine ambisjoner 

på miljøområdet er store. Gjennomføringen må imidlertid alltid tilpasses de 

økonomiske rammer som Rogaland fylkeskommune stiller til disposisjon.



Risiko og usikkerhetsfaktorer

Kolumbus driver sin virksomhet basert på driftstilskudd fra Rogaland 

fylkeskommune. Tilskuddene bevilges årlig. Kolumbus har ikke rentebærende gjeld 

og har ingen vesentlige leieavtaler som er eksponert for rente- eller valutaendringer. 

Kolumbus har ikke vesentlige valutaposter. Det har ikke vært alvorlige ulykker 

knyttet til driften av buss- eller hurtigbåttilbudet i 2019.

Fortsatt drift og rettvisende bilde

Styret bekrefter, i samsvar med regnskapsloven §3-3a, at årsregnskapet er 

utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift og at denne forutsetningen 

er til stede.
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Kommentarer til 
årsregnskapet

Økonomisk resultat

Kolumbus AS driver sin virksomhet ved å kjøpe inn tjenester fra underleverandører. 

Selskapets virksomhet omfatter både styring og drift av tradisjonelt rutetilbud, 

utvikling og drift av fremtidsrettede mobilitetstilbud og utvikling av nødvendig 

teknologi for løsning av samfunnets mobilitetsbehov. 

Virksomheten er overordnet organisert som en drifts og innkjøpsorganisasjon. 

Selskapets regnskapsmessige balanse er derfor begrenset i forhold til de ressurser 

som selskapet faktisk disponerer. 

Selskapets målsetning er ikke å oppnå overskudd, men å anvende knappe ressurser 

på best mulig måte og i henhold til oppdragsgivers målsetninger. Selskapets 

resultatregnskap må leses på dette grunnlag. Dersom det er mottatt støtte til 

konkrete prosjekter er bruken av mottatt midler ført som reduksjon i påløpte utgifter. 

Kolumbus hadde i 2019 driftsinntekter på 1 483 millioner kroner, en økning på 

4,2 prosent i forhold til driftsinntektene i 2018. Av de samlede driftsinntektene 

utgjorde rammetilskuddet fra Rogaland fylkeskommune 886,7 millioner kroner. 

Rammetilskuddet utgjør 59,8 prosent av samlede driftsinntekter. Kolumbus har 

også mottatt 142,2 mill kr i belønningsmidler og andre statlige tilskudd i 2019. 

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 2 858 239 kroner. 

Salgsinntektene var i 2019 på 454,6 millioner kroner, noe som er en økning på 30,6 

mill kr fra 2018. Av salgsinntektene utgjør passasjerinntektene 407,0 mill kr og har 

en økning på 6,5 prosent i forhold til fjoråret. Økningen i passasjerinntekter har to 

hovedårsaker. Den ene er at det i 2019 har vært en passasjerøkning som også har 

gitt økte passasjerinntekter. Hele 2019 har det også vært et fullt takstsamarbeid 



mellom Kolumbus og Vy Tog på Jærbanen. Det betyr at kunder som reiste med Vy 

sine tog kunne benytte Kolumbus sine enkeltbilletter. Det har medført en vridning 

av salget fra Vy sine salgskanaler til Kolumbus sine kanaler.

Trenden med at kundene velger selvbetjente betalingsløsninger ved kjøp av billetter 

fortsatte i 2019. Andelen som kjøper billett med mobiltelefon er økt fra 46 prosent 

i 2018 til 58 prosent i 2019. 

Det har i 2019 vært et takstsamarbeid mellom Kolumbus og Vy Tog på Jærbanen. 

Takstavtalen innebærer at Kolumbus betalte et fast beløp pr reise til Vy Tog. 

Prisen pr reise som Kolumbus har betalt, besto indirekte av to deler; en del er 

selve billettinntekten for reisen og den andre delen tilsvarer takstdifferansen 

mellom Kolumbus sitt takstregulativ og normalprisen til togoperatør. Ettersom det 

fylkeskommunale takstregulativet er lavere enn normaltakstene for tog, må således 

Kolumbus kompensere for en takstdifferanse. I 2019 hadde Jærbanen en sterk 

vekst i antall reiser, noe som har medført at kostnadene ved takstavtalen har blitt 

vesentlig høyere enn budsjettert.

Kolumbus har fått til sammen 142,2 mill kr i belønningsmidler til øremerkede tiltak 

for 2019. Belønningsmidler blir tildelt av staten, og er midler ut over det ordinære 

rammetilskuddet og skal brukes på konkrete tiltak på Nord Jæren. For mange av 

disse utviklingstiltakene er det leid inn konsulenter for utførelse av oppdrag, særlig 

innenfor digitale løsninger, trafikksentral og mobilitetstiltak. Kostnadene for bruk 

av konsulenter er således høye, men på samme nivå som i 2018.

I 2019 overtok Kolumbus AS 75 prosent av aksjene i Bysykkelen AS. Kjøpesummen 

var 1000 kr. I 2019 solgte også Kolumbus aksjene i Kinnestein Eiendom AS, som 

er selskapet som eier tomta hvor det nye bussanlegget på Haugalandet bygges. 

Kolumbus AS har inngått en langsiktig leieavtale av det fremtidige bussanlegget og 

vil ta dette i bruk i juni 2020. 

Økningen i varekostnader fra 2018 til 2019 henger i hovedsak sammen med 

ordinær regulering av buss-, ferge- og hurtigbåtkontrakter. I 2019 var det spesielt 

hurtigbåtkontraktene som hadde en sterk økning i kostnadene. Kostnadsøkningen 

baserer seg på endring i indeks fra 2018, slik at økningen var forutsatt. 

Kolumbus har en viss egenutvikling av digitale løsninger både knyttet til 

trafikkstyring, utvikling av nye apper og forbedring av eksisterende. Kostnadene til 

dette er i all hovedsak utgiftsført løpende.  



Likviditet

Likviditetsbeholdningen i Kolumbus AS var 233,6 millioner kroner pr 31. desember 

2019. Beholdningen pr 31. desember 2018 var 189,6 millioner kroner. Kolumbus 

har ingen lån. Likvidene er i stor grad knyttet til overføringen av forpliktelser fra 

Rogaland Kollektivtrafikk fra 2015, mottatte belønningsmidler, samt mottatt 

rammetilskudd fra Rogaland fylkeskommune. 

Balansen

Totalkapitalen i selskapet var ved utgangen av året 325,8 millioner kroner. 

Egenkapitalandelen utgjorde 30,0 prosent i 2019. Det er en økning i forhold til 2018 

hvor egenkapitalandelen utgjorde 21,9 prosent. Økningen i egenkapitalandelen 

skyldes i hovedsak økning i innskutt egenkapital fra Rogaland fylkeskommune. I 

2019 er det brukt av tidligere avsatte belønningsmidler og forpliktelser fra Rogaland 

Kollektivtrafikk, slik at avsetningen for forpliktelser er redusert.  

Kolumbus AS leier all eiendomsmasse som selskapet benytter i sin virksomhet. 

Det foreligger betydelige langsiktige leieavtaler for bussanleggene på Forus og på 

Raglamyr (overtas i løpet av 2020). Balanseførte anleggsmidler består av busser 

(ca 9,6 mill kr) og inventar/innredning og utstyr. 
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Resultatregnskap
Kolumbus AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Salgsinntekt 2 454 584 154 423 957 359
Rammetilskudd 10 886 714 253 861 218 672
Andre tilskudd 10 142 179 142 138 526 903
Sum driftsinntekter 1 483 477 550 1 423 702 933

Varekostnad 1 331 562 860 1 269 025 047
Lønnskostnad 3, 8 57 039 106 54 982 770
Avskrivning av driftsmidler 4 4 840 200 5 715 358
Annen driftskostnad 3 92 432 608 99 397 898
Sum driftskostnader 1 485 874 774 1 429 121 073

Driftsresultat -2 397 224 -5 418 140

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 5 277 911 5 432 865
Annen finanskostnad 22 448 37 114
Resultat av finansposter 5 255 463 5 395 751

Ordinært resultat før skattekostnad 2 858 239 -22 389
Ordinært resultat 2 858 239 -22 389

Årsresultat 6 2 858 239 -22 389

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 6 2 858 239 0
Overført fra annen egenkapital 6 0 22 389
Sum overføringer 2 858 239 -22 389



Balanse
Kolumbus AS

Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 4 9 858 420 12 413 601
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 19 864 071 6 649 380
Sum varige driftsmidler 29 722 491 19 062 982

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 7 1 000 31 691 409
Investeringer i aksjer og andeler 677 612 570 635
Sum finansielle anleggsmidler 678 612 32 262 044

Sum anleggsmidler 30 401 103 51 325 026

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 9 34 247 892 40 911 858
Andre kortsiktige fordringer 9 27 567 003 60 912 742
Sum fordringer 61 814 894 101 824 600

Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 233 593 634 189 633 760

Sum omløpsmidler 295 408 528 291 458 360

Sum eiendeler 325 809 631 342 783 386



Balanse
Kolumbus AS

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 5, 6 5 000 000 4 000 000
Overkurs 6 50 761 634 32 161 634
Sum innskutt egenkapital 55 761 634 36 161 634

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 41 821 047 38 962 808
Sum opptjent egenkapital 41 821 047 38 962 808

Sum egenkapital 97 582 680 75 124 441

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 8 16 503 639 17 462 790
Andre avsetninger for forpliktelser 10 25 235 340 39 058 452
Sum avsetning for forpliktelser 41 738 979 56 521 242

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 12 129 537 288 145 454 908
Skyldig offentlige avgifter 4 140 777 3 890 106
Annen kortsiktig gjeld 52 809 907 61 792 688
Sum kortsiktig gjeld 186 487 972 211 137 703

Sum gjeld 228 226 951 267 658 945

Sum egenkapital og gjeld 325 809 631 342 783 386

                                        
                                        

Stavanger, 
Styret i Kolumbus AS

Rolf Gunnar Roverud
styreleder

Hege Skogland Mokleiv
nestleder

Grete Ulseth
styremedlem

Ina Eldøy
styremedlem

Brage Wårheim Johansen
styremedlem

Ingvald Fardal
styremedlem

Odd Harald Aksland
daglig leder

Sølve Rostøl Bulling
styremedlem
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført 
verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig.

Balanseføring av leieavtaler
Langsiktige avtaler om leie av fast eiendom balanseføres ikke med mindre Kolumbus har rett til å overta leieobjektet for 
et vederlag som er betydelig lavere enn antatt fremtidig markedsverdi. Informasjon om leieavtalens varighet og 
vesentlige betingelser inntas i note. 

Immaterielle eiendeler 
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det 
er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan 
måles pålitelig. Utvikling av elektroniske applikasjoner utgiftsføres løpende på grunn av usikker økonomisk levetid og 
manglende pålitelig måling av tilvirkningskostnad. Regnskapsmessig utgiftsført beløp reduseres med mottatt støtte.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til 
gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående 
tilvirkningsutgifter.  

Inntekter 
Selskapets virksomhet består i å yte transporttjenester mot vederlag. Selskapets vederlag for utførte transporttjenester 
består for det vesentligste av rammetilskudd fra Rogaland Fylkeskommune og billettinntekter. Vederlaget inntektsføres 
ved opptjening. Rammetilskudd og andre tilskudd ansees opptjent etter hvert som transporttjenestene blir utført for den 
tidsperioden som rammetilskuddet eller tilskuddet gjelder.

Det viktigste elementet i avtalen om rammetilskudd med Rogaland Fylkeskommune er å yte et definert rutetilbud til 
brukerne. Avtalen omfatter også andre elementer som skal legge til rette for økt fremtidig bruk av kollektivtransport 

Billettinntekter fra enkeltbilletter blir inntektsført ved mottatt betaling i samsvar med tidspunktet for levering av 
transporttjenesten. Det er fylkeskommunen som fastsetter billettprisene gjennom sine politiske vedtak. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som 
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

Pensjoner  
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er 
ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode 
tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. 
Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær 
opptjening. 

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som 
er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og 
pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk 
underfinansiering.  
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Kostnader 
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar 
sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra 
sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. 

Skatter 
Kolumbus AS er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-32. 

Offentlige tilskudd 
Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere.  

Konsolidering
Selskapet utelater datterselskap som eies midlertidig fra konsolidering. Midlertidig eie foreligger når morselskapet 
allerede på oppkjøpstidspunktet har intensjon om eller er forpliktet til å avhende datterselskapet innen 12 måneder, jf. 
rskl. § 3-8 og NRS 17.2 og 5.
Kolumbus AS har i 2019 ervervet 75 prosent av aksjene i Bysykkelen AS. Bysykkelen AS er et datterselskap av 
Kolumbus AS, slik at det i 2019 er etablert et konsern iht Aksjelovens § 1-3. Ettersom virksomheten til Bysykkelen AS 
ikke av vesentlig betydning for Kolumbus AS har Kolumbus AS med referanse til Regnskapslovens § 3-2 ikke utarbeidet 
konsernregnskap. Det er inntatt informasjon om Bysykkelen AS i note 7. 

Note 2 Salgsinntekt

2019 2018
Per virksomhetsområde
Passasjerinntekter 407 046 735 382 196 803
Andre salgsinntekter 47 537 419 41 760 556
Sum 454 584 154 423 957 359

All aktivitet skjer i Rogaland fylke.
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 44 679 644 41 497 855
Arbeidsgiveravgift 7 226 429 6 679 909
Pensjonskostnader 5 233 369 4 698 367
Andre ytelser -100 336 2 106 639
Sum 57 039 106 54 982 770

Selskapet har i 2019 sysselsatt 68 årsverk. 

Lønnskostnadene har økt i 2019 som følge av flere stillinger. Årsaken til dette er at Kolumbus har fått flere oppgaver i 
løpet av året og at aktiviteten således har økt.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 279 322 0
Annen godtgjørelse 33 925 789 500
Sum 1 313 247 789 500

Daglig leder er med i selskapets ytelsesordning for pensjon.

Honorar til revisor eks. mva utgjør: 2019 2018
Lovpålagt revisjon 202 457 194 670
Andre tjenester fra revisor 158 954 91 710
Bistand fra Deloitte Advokatfirma AS 1 350 519 623
Sum 362 761 806 003

Note 4 Anleggsmidler

Busser Inventar Sum
 

 
 

17 535 898 14 827 274Anskaffelseskost pr. 01.01.19 32 363 172
15 499 709+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 15 499 709

17 535 898 30 326 983= Anskaffelseskost 31.12.19 47 862 881
7 677 477 10 462 912Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 18 140 390
9 858 420 19 864 071= Bokført verdi 31.12.19 29 722 491
2 555 181 2 285 019Årets ordinære avskrivninger 4 840 200

7 år 3-10 årØkonomisk levetid
Lineær LineærAvskrivningsplan
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Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kolumbus AS pr. 31.12 består av:

Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 1 000 5 000,00 5 000 000
Sum 1 000 5 000 000

Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

EierandelOrdinære Stemmeandel
ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1 000 100,0 100,0
Totalt antall aksjer 1 000 100,0 100,0

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 31.12.2018 4 000 000 32 161 634 38 962 808 75 124 441
Endringer ført mot EK 0 0
Pr 01.01.2019 4 000 000 32 161 634 38 962 808 75 124 441

Årets resultat 2 858 239 2 858 239
Kapitalforhøyelse 1 000 000 18 600 000 19 600 000
Pr 31.12.2019 5 000 000 50 761 634 41 821 047 97 582 680

Note 7 Datterselskap, TS og FKV

Kontor- Eier- Anskaffelses Balanseført Andel Andel
kommune andel kost verdi egenkapital resultat

DS
Bysykkelen AS Stavanger 75% 1 000 1 000 4 484 602 1 188 923
Sum 1 000 1 000 4 484 602 1 188 923
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 Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretaket har en 
pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 

Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av 
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er 
fondert gjennom et forsikringsselskap.  

2019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 7 454 770
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 509 751
Avkastning på pensjonsmidler -1 768 831
Administrasjonskostnader/Rentegaranti 265 315
Resultatført estimeringstap/(gevinst) 0
Resultatført planendring -2 572 742
Periodisert arbeidsgiveravgift 1 052 002
Andre pensjonskostnader (innskuddsordning m.m.) 0
Netto pensjonskostnad 5 940 265

Antall personer omfattet av ordningen 2019 2018
Aktive 69 74
Pensjonister 13 9
Totalt 82 83

Fondert Sum
Påløpte pensjonsforpliktelser 61 220 642 61 220 642
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -46 066 698 -46 066 698
Periodisert arbeidsgiveravgift 1 349 695 1 349 695
Netto pensjonsforpliktelse 16 503 639 16 503 639

Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) 31.12.19 31.12.18
Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,75 %
Forventet pensjonsøkning 1,24 % 1,73 %
Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,00 % 2,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,80 % 4,30 %

Note 9 Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Forhold til motparten Andre fordringer
Motpart 2019 2018
Kinnestein Eiendom AS Datter 0 20 396 865
Sum 0 20 396 865
 

Forhold til motparten Kundefordringer
Motpart 2019 2018
Rogaland fylkeskommune Eier 19 382 400 22 700 148
Sum 19 382 400 22 700 148

Kolumbus AS mottar ulike typer tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune. Se note 10 nedenfor.
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Note 10 Offentlig tilskudd

Inntektsførte tilskudd 2019 2018
Rammetilskudd (brutto) 886 714 253 861 218 672
Belønningsmidler (brutto) 142 179 142 138 526 903
Sum offentlige tilskudd 1 028 893 396 999 745 575

Andre tilskudd 2019 2018
Øremerkede belønningsmidler fra Rogaland 
fylkeskommune (brutto)

24 188 651 32 375 881

Andre tilskudd 1 046 688 6 682 570
Sum andre tilskudd 25 235 340 39 058 452

Forpliktelsen til andre tilskudd på MNOK 25,2 knytter seg til at bruken av disse mottatte midlene er fastlagt av giver. 
Disse tilskuddene vil bli inntektsført samtidig som at tilhørende kostnad påløper.

Note 11 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 1 910 241.

Note 12 Leverandørgjeld

Av total leverandørgjeld på MNOK 129,5 utgjør leverandørgjeld til operatører av Kolumbus sine ruteområder MNOK 101.

Note 13 Leieavtaler

Leieavtale Oppstart Leieperiode + opsjoner Årlig leiebeløp før regulering
Bussanlegg Forus 30.09.2016 20 år + 8 år + 8 år NOK 28 000 000
Bussanlegg Raglamyr 01.06.2020 27 år + 9 år + 9 år NOK 11 600 000

Gevinst ved salg av aksjene i Kinnestein Eiendom AS, som er eier av tomten til bussanlegget på Raglamyr, er avsatt 
som kortsiktig gjeld. Den regnskapsmessige avsetningen vil bli avregnet mot kostnader knyttet til salg av aksjene og 
innleie av anlegget.
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Til generalforsamlingen i Kolumbus AS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Kolumbus AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 858 239. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
1M

JQ
8-

P3
YY

C-
44

L0
E-

O
FS

5Q
-IP

VG
Q

-S
1K

XE



side 2 
Uavhengig revisors beretning -  
Kolumbus AS 

 
 
 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 
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Vi kommuniserer med styret blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av 
revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Stavanger, 6. mars 2020  
Deloitte AS  
 
 
 
 
Bengt Eriksen  
statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
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